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Avloppsledningen flyttas  
SKATAN (ST) Nu kan avloppsledningen från reningsverket i Skatan flyttas från 

Björköfjärden. Mittsverige vatten har hittat ett ekonomiskt försvarbart alternativ till 

den nuvarande lösningen och nu vill man flytta utloppet söderut. – Vi vill lägga det i 
Galtström, säger vd Micael Löfqvist.  

  

På Mittsverige vatten har man länge letat alternativ till det känsliga utloppet som ligger i 

Björköfjärden. I ett första läge räknade man också på frågan men då blev priset för en flytt 

alldeles för dyrt och skrotades. Men nu har man tittat på en annan variant och där går det att 
pressa ner priset. 

– Nu har vi hittat en lösning som vi tror är ekonomisk försvarbar. Den matchar också 
alternativet på Björköfjärden, säger Micael Löfqvist. 

När det gäller utloppet från reningsverket i Börköfjärden så hade man tänkt förlänga det och 

kostnaden för en sådan åtgärd hade blivit minst lika dyr som Galtströmsalternativet. I nuläget 

pågår det också arbeten med att koppla in kommunalt vatten och avlopp på sträckan mellan 

Skatan och Galtström. Nya alternativ för de vattenledningarnas dragning gör det nu möjligt 

att lägga ner avloppsledningen från reningsverket i samma schakt. Vilket också gör att priset 

kan hållas nere. En annan av de stora fördelarna med att flytta utloppet till Galtström är att 

det renade avloppsvattnet från verket på så sätt kommer längre ut i det strömmande 
havsvattnet. 

– Det är mer öppet hav där än i Björköfjärden som är en stängd fjärd, förklarar Löfqvist.  

Det kommer heller inte att behövas någon extra pumpstation i Galtström utan avloppsvattnet 

skulle kunna tryckas direkt från reningsverket i Skatan. De ledningsarbeten som pågår i 

området håller tidtabellen och dragningen av avloppsledningen från Skatan skulle följa den 

tidsplanen. Men eftersom verksamheten är tillståndspliktig måste den först godkännas av 

miljökontoret. Och en sådan anmälan kommer Mittsverige vatten att lämna in ganska 

omgående. 

– Vi kommer att gå in med en begäran om det till miljökontoret inom de närmaste veckorna, 
säger Micael Löfqvist. 

Lars Windh 060-197276 lars.windh@st.nu  

 

mailto:lars.windh@st.nu

